ZIŅAS

LAI SPĒKS, VESELĪBA, ENERĢIJA UN GUDRĪBA
IEGRIEŽAS PILNĀ JAUDĀ!

LSAB PRO PREZIDENTES SLEJA
Koplīgumi ir demokrātiskā progresa
pamatā.
Pirms Saulgriežiem gūstam spēku un
enerģiju jaunām koplīguma pārrunām, jo
ticam, ka tikai kopā varam panākt jūtamus
uzlabojumus darbiniekiem sakaru un
viesmīlības nozarēs.
LSAB PRO 7.kongresā kopīgi apstiprinājām,
ka "koplīgumu slēgšana ir demokrātiskas
sabiedrības un sociālā progresa pamatā
“jaunajā normālajā vidē” un veido darba
nākotni drošāku un sociāli aizsargātāku. Tā ir
darba ņēmēju iespēja kolektīvi veidot savu
darba dzīvi labāku un paust savu viedokli
savā darbavietā. Tas ir priekšnoteikums, lai
darba ņēmēji un viņu ģimenes varētu dzīvot
ar cieņu — ar pienācīgu atalgojumu un
darba apstākļiem, darba drošību, karjeras
iespējām un drošāku darba nākotni
digitalizācijas un COVID19 ērā."
Koplīguma būtisko lomu uzsvērām arī
2021.gada 16.jūnijā, tiekoties ar jauno
Labklājības ministru Gati Eglīti, vēršot
uzmanību arī uz UNI Europa kampaņu, ka
tiem uzņēmumiem, kuri ir noslēguši
koplīgumu, ir iespējamas
priekšrocības
publisko
iepirkumu
konkursos
https://actionnetwork.org/forms/publicprocurement-en).

Tieši tāpēc, jau šovasar LSAB PRO
sadarbībā ar Fr. Eberta fondu Baltijas vastīs
organizēs Koplīgumu forumu, lai rādītu
labākos piemērus sakaru un viesmīlības
nozarē Latvijā un ārvalstīs. Būs interesanti
un noderīgi! Esam izveidojuši arī LSAB PRO
youtube kanālu par sociālo dialogu ar Fr.
Eberta fonda atbalstu, lai popularizētu
arodbiedrību sasniegumus un misiju.
Galvenā arodbiedrības vadības loma ir
rūpēties par biedriem un nodrošināt
kolektīvo pārrunu sistēmas efektivitāti.
Galvenā biedru loma ir uzrunāt kolēģus
stāties
arodbiedrībā
un
vairot
arodbiedrības kolektīvo spēku pārrunās, lai
varētu
uzlabot
darba
samaksas.
organizācijas un laika noteikumus kopā cieņpilnā un demokrātiskā dialogā.
LSAB PRO aicina visus sakaru, pasta un
loģistikas
un
viesmīlības
nozarē
strādājošos pievienoties Latvijas Sakaru
darbinieku arodbiedrībai PRO
http://www.lsab.lv/!

”

Vienoti, veseli, skaisti un stipri Latvijas
Sakaru darbinieku arodbiedrībā PRO!

Koplīgumu slēgšana ir demokrātiskas
sabiedrības pamatā “jaunajā
normālajā vidē” un veido darba
nākotni drošāku. Jo vairāk biedru jo
labāks koplīgums!

”

LSAB PRO VALDE
APRĪLĪ

MAIJĀ

LSAB PRO valde izskatīja aktuālos
jautājumus par darba drošību, īpašu
uzmanību pievēršot C19 riskiem un to
mazināšanai darba vietās. Kā labais
piemērs tika minēts pasta sektorā
parakstītais darba aizsardzības plāns un
pasākumu kopums, kā arī testēšana TET
grupas darbiniekiem.

LSAB PRO valde apstiprināja jaunu biedru
iesaistes plānu 3000+ un vienojās par
pasākumiem Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrības stiprināšanai, ņemot vērā
jaunākās atziņas no UNI Eiropa konferences
"Izrāviens koplīguma slēgšanā". LSAB PRO
iestrādāja šīs atziņas jau 7.kongresā - sk.
vairāk:
http://www.lsab.lv/lv/LSAB/Pamatvirzieni un
http://www.lsab.lv/lv/LSAB/Pamatnostadnes.

JŪNIJĀ
LSAB
PRO
valde
izskatīja
starptautisko darbību un atzinīgi
novērtēja LSAB PRO vadības paveikto
biedru labā un pārstāvību UNI Eiropa
izpildkomitejā un UNI Global Pasta
vadības komitejā.
Starptautiskā
darbība šobrīd norit tiešsaistes
platformās (ZOOM, MS Teams u.c.).
Starptautiskā sadarbībā ir būtiska
jaunām idejām, projektiem un
attīstībai.
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LSAB PRO BIEDRI

TIKŠANĀS AR BIEDRIEM
LIEPĀJĀ

TIKŠANĀS AR PASTA SEKTORA
AKTĪVISTIEM RĪGĀ

11.06.2021. Liepājas skaistajā liedagā Terasē, atļautajā kārtībā
norisinājās Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO biedru
pasākums-sapulce, kurā ar Kurzemes reģiona biedriem
pārrunājām aktuālāko darba vietās šobrīd! Daudz labu vārdu,
jauku emociju un uzdevumu Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrībai PRO, ko risināt biedru labā (darba laiks, vakcinācija
darba vietā, darba samaksas uzlabojumi pasta un loģistikas,
telekomunikāciju un viesmīlības nozarē).
Biedri akcentēja, ka darba pienākumu izpildei ir būtiska ceļu
kvalitāte, it īpaši posmā Vaiņode-Skrunda un Nīca-Grobiņa.
Biedri atzinīgi novērtēja Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības
PRO darbu un deva priekšlikumus turpmākai aktīvai darbībai.
Tiekamies nākošajās biedru sapulcēs! Raksti uz lsab@lsab.lv un
piesaki savu jautājumu un sapulces tematu.

18.06.2021. jaukā atmosfērā ar skaisto skatu terasē noritēja LSAB
PRO pasta sektora aktīvistu sapulce.
LSAB PRO vārdā pateicāmies darbiniekiem par pašaizliedzīgo darbu
klātienē C19 laikā un par pūlēm pasta sektora darbinieku labā!
Esam iecerējuši arī daudzas reģionālās sapulces mūsu biedriem un
divus lielos forumus: - LSAB PRO Jauniešu forumu un LSAB PRO
Koplīgumu forumu.
Novēlam Priecīgus Līgo un jauku vasaru!
Patiesā cieņā,
Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente

Paldies par idejām un aktivitāti!

Aktualitātes Pastā
VAS ,, Latvijas Pasts ” ir pieejamas veselības apdrošināšanas polises ar
vairākiem uzlabojumiem pakalpojumu limitos.
- Uzlabojot darba vidi darba devējs iegādājas jaunus sūtījumu piegādes busus,
kuri uzņēmumam tiek un tiks piegādāti līdz vasaras beigām.
- Noslēdzies un noskaidroti vērtību izaicinājuma ,,Parādi, kā tu to dari !”
uzvarētāji. Dalībnieki aizvadīja četras dinamiskas nedēļas, daloties ar vairāk kā
4000 ierakstu par uzņēmuma vērtībām un pildot gan radošus, gan izaicinošus
uzdevumus.
- VAS ,,Latvijas Pasts” apbalvo konkursa ,,Mans pastnieks” uzvarētājus Latgales
reģionā. Svinīgā un pacilājošā gaisotnē, cik tas ir iespējams ierobežojošo
apstākļu dēļ, valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns piedalījās kopā ar Satiksmes
ministru Tāli Linkaitu.
- No 1.jūlija atmuitojamo sūtījumu apjoms var pieaugt vairākkārt un VAS ,
"Latvijas Pasts” investē papildu resursus jaunos digitālos risinājumos
klientu apkalpošani un datu apmaiņā.
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SOCIĀLAIS DIALOGS

LSAB PRO YOUTUBE KANĀLS
PAR SOCIALO DIALOGU

LSAB PRO TIEKAS AR LABKLĀJĪBAS
MINISTRU PAR KOPLĪGUMIEM

Sadarbībā ar FES Baltics esam izveidojuši youtube kanālu par
sociālo dialogu Latvijā, Eiropā un pasaulē: Ieskaties!

16.06.2021. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO
delegācija tikās ar jauno Labklājības ministru G. Eglīša kungu un
Labklājības ministrijas pārstāvjiem par modernu sociālo dialogu
nozarē un tā izaicinājumiem saistībā ar digitalizāciju, pandēmijas
ietekmi uz sakaru un viesmīlības nozarē strādājošiem un citiem
aktuāliem jautājumiem. LSAB PRO delegācijā piedalījās I. Liepiņa,
E. Morozova, E. Bebrišs, E. Praņevskis.
LSAB PRO vēlreiz akcentēja koplīguma būtisko lomu darbinieku
aizsardzībā un godīgas konkurences nodrošināšanā, kā arī vērsa
uzmanību uz globālās arodbiedrības UNI Global akciju "Publiskajos
iepirkumos
priekšroka
uzņēmumiem
ar
koplīgumu"
https://actionnetwork.org/forms/public-procurement-en.
Pārrunājām sociālā dialoga privātā sektorā attīstības iespējas un
stiprināšanas mehānismus, balstoties uz labākajiem Eiropas un
Pasaules piemēriem.
Paldies ministram un LSAB PRO kolēģiem par dalību un vērtīgo
tikšanos!

https://youtube.com/channel/UC0CgvixPTpRKoPTlwQ1o5bA

LSAB PRO PIEDALĀS NTSP
TRANSPORTA UN SAKARU
APAKŠPADOMES SĒDĒ
LSAB
PRO
piedalās
NTSP
Transporta
un
sakaru
apakšpadomes sēdē š.g. 7.aprīlī.
Transporta un sakaru
apakšpadomes sēdes 7.aprīļa darba kārtība:
1. Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.
gadiem un Latvijas Tranzīta nozares attīstības stratēģiju.
Ziņotāji: Satiksmes ministrija, LDDK
2. Par Likumprojektiem “Grozījumi Likumā par ostām” un
“Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā”.
Ziņotāji: Satiksmes ministrija, LDDK
3. Par valsts autoceļu attīstība stratēģiju no 2020. līdz 2040.
gadam.
Ziņotājs: Satiksmes ministrija
4. Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā pakalpojumu sniegšanai
ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā gaitu.

LSAB PRO TIEKAS AR SATIKSMES
MINISTRU PAR PASTA
DARBINIEKU JAUTĀJUMIEM
2021. gada 11. jūnijā veiksmīgi noritēja LSAB PRO un Satiksmes
ministrijas tikšanās Webex formātā par aktualitātēm Pasta un
loģistikas sektorā.
Paldies ministram T. Linkaita kungam un Satiksmes ministrijas
komandai par atsaucību! Vēlam veiksmi darbā!

Foto no SM sanāksmes NTSP apakšpadome
7.04. pl . 10:00. Piedalās Satiksmes ministrs T.
Linkaits.
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VIESMĪLĪBAS NOZARE

SOCIĀLAIS DIALOGS VIESMĪLĪBAS NOZARĒ UN
ĢENERĀLVIENOŠANĀS JEB NOZARES KOPLĪGUMA BŪTISKĀ
LOMA NOZARES ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBĀ
16.06.2021. veiksmīgi noritēja virtuālā konference "Sociālais dialogs viesmīlības nozarē un Ģenerālvienošanās jeb nozares Koplīguma
būtiskā loma nozares ilgtermiņa attīstībā" ar Labklājības Ministra G. Eglīša atklāšanas runu un LDDK prezidenta V. Gavrilova
ievadvārdiem un, protams, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO dalību un viesmīlības nozares sociālo partneru viedokļiem par
nozares nākotni un koplīguma lomu tajā.
Ļoti vērtīgas bija LDDK ekspertu J. Pumpiņa un J. Hermaņa prezentācijas par koplīgumu un nozares situāciju pēc Covid 19 pandēmijas.
Paldies Jānim Jenzim par dinamisko diskusijas moderēšanu!
Konference " Viesmīlības nozare Latvijas tautsaimniecībai ir ļoti nozīmīga un pelnījusi atbalstu" fotogrāfijās.
“Šodien ir unikāla konference, jo tajā piedalās valdības, darba devēju un ņēmēju pārstāvji. Tāpēc mēs to varam nosaukt par viesmīlības
nozares darba parlamentu! ... Viesmīlības nozares uzņēmumi ir nozīmīgi reālas ekonomikas pārstāvji, kas noslēdzot Ģenerālvienošanos
iestājušies par augstākiem nozares standartiem. Un tas ir jānovērtē, jo tieši sociālais dialogs ir labākais instruments, kā krīzes apstākļos
risināt jūtīgus, bet visai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus,” atklāšanas uzrunā uzsvēra Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK)
prezidents Vitālijs Gavrilovs.
Viesmīlības nozare Latvijas tautsaimniecībai ir ļoti nozīmīga. Pat smagajā Covid-19 krīzē nomocīta, tā spējusi dot nozīmīgu pienesumu
nodokļu ieņēmumos. Tomēr nozare un jo īpaši tās darba ņēmēji, varētu justies pārliecinošāk, ja arī sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumiem piemērotu samazināto PVN likmi. Tāpēc visi viesmīlības nozares uzņēmumi ir aicināti parakstīt noslēgto
Ģenerālvienošanos jeb Koplīgumu, kas ir pamats tālākām sarunām par samazinātā PVN 12% piemērošanu sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumiem!
Paldies Gatis Eglītis, Janis Vitenbergs, Ints Dālderis, Vitalijs Gavrilovs, Liga Mengelsone, Jānis Pumpiņš, Jānis Hermanis un Latvijas Darba
devēju konfederācija, Irēna Liepiņa un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO, Santa Garanča un Valsts ieņēmumu dienests, Jānis
Naglis, Janis Jenzis un LRB Latvijas restorānu biedrība, Dainis Domiņš un Latvijas Tirgotāju asociācija par ieguldījumu konferences
organizēšanā un veiksmīgā norisē! Paldies visu organizāciju biedriem, kas bija pieslēgušies un aktīvi iesaistījās diskusijās!

LSAB PRO PARAKSTA MEMORANDU PAR SOCIĀLI ATBILDĪGU KOMERCPRAKSI
2021.gada 10.maijā Viesmīlības nozares darba devēju un ņēmēju organizācijas, Ekonomikas ministrija (EM) un Iekšlietu ministrija (IeM) ir
parakstījušas memorandu par sociāli atbildīgas un epidemioloģiski drošas komercprakses īstenošanu. Nozares uzņēmēji uzskata, ka
sabiedrības veselība ir lielākā vērtība un apņemas darīt visu, lai saglabātu un veicinātu sabiedrības veselību Covid-19 pandēmijas laikā.
Memorandu parakstījuši – EM, IeM, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO, Latvijas Viesnīcu
un restorānu asociācija, Latvijas Restorānu biedrība, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs",
Latvijas Bārmeņu federācija, Latvijas Bāru asociācija, Latvijas Ēdinātāju apvienība un Latvijas Vīnziņu asociācija.
Viesmīlības nozares dalībnieki, EM un IeM apņēmušās stiprināt sadarbību, lai kopīgi izstrādātu, pastāvīgi pilnveidotu un praksē īstenotu
viesmīlības nozarei piemērotākos rīcības scenārijus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši faktiskajai vīrusa izplatības
situācijai valstī.
LSAB PRO ZIŅAS
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

UNI GLOBAL PASTA UN LOĢISTIKAS
PASAULES KONFERENCE

UNI EIROPAS
KONFERENCE:

Laikā no 25.-27.maijam noritēja UNI Global Pasaules Pasta loģistikas konference
"Pretim nākotnei vienojot cilvēkus" [#DelivertheFuture Connecting the People"].
Prieks, ka 27.05.2021. LSAB PRO izdevās gūt starptautisku atzinību un pārstāvību
UNI GLOBAL Pasta un loģistikas pasaules komitejā, kurā atkārtoti ievēlēja LSAB
PRO prezidenti Irēnu Liepiņu.
LSAB PRO dalība Pasaules komitejā dod iespēju nostiprināt starptautiskos
kontaktus un pārrunāt aktuālākos jautājums biedriem klātienē un on-line tikšanās,
uzdot LSAB PRO biedriem aktuālus jautājumus un saņemt zinošu kolēģu atbildes.
Sekot līdzi labākajiem piemēriem Eiropā un pasaulē pasta un loģistikas sektorā.
I. Liepiņa "Liels prieks un pagodinājums tikt atkārtoti ievēlētai UNI GLOBAL Pasta
un loģistikas pasaules komitejā! Paldies! Prieks censties biedru labā!"

5. UNI Europas konference norisinājās
tiešsaistē Briselē no 2021. gada 27. līdz 29.
aprīlim. Šī konference notika īpaši radītā
platofrmā un tajā piedalījās vairāk nekā
900 reģistrēti dalībnieki. Trīs dienu laikā,
UNI Europas dalīborganizācijas, ieskaitot
LSAB PRO, pieņēma lēmumu par
kopīgajām prioritātēm, kuras būs spēkā
ievērojot 4 gadu termiņu.

UNI GLOBAL Pasaules pasta konferencē bija lieliska UNI Global ģenerālsekretāres
C. Hofmanes runa - par sakaru nozares arodbiedrības būtisko lomu pandēmijā un
darbinieku kolektīvo aizsardzības sistēmu.
Bija lieliska iespēja uzdot jautājumu Post Europe pāstāvim par investīcijām
darbiniekos un infrastruktūrā. Post Europe pārstāvja atbilde bija ļoti skaidra: pasta
sektors ir uz cilvēkiem balstīts sektors, cilvēku apvienība. Tāpēc jābūt lielākām
investīcijām cilvēkkapitālā (darbiniekos), sadarbojoties ar arodbiedrību šajā
transformācijas periodā. LSAB PRO atbalsta šādu nostāju un aicina vairāk investēt
Pasta nozares darbiniekos!

Konferences galvenā tēma bija koplīgumu
lomas stiprināšana, it īpaši attiecībā uz to, ko
UNI Europa un citas organizācijas var kopā
paveikt, lai pastiprinātu arodbiedrības ietekmi.
Mērķis ir aizstāvēt, paplašināt un atjaunot
arodbiedrību ietekmi visā Eiropā, lai uz ikvienu
darbinieku pakalpojumu sektorā (privātā
sektorā)
būtu
attiecināms
koplīgums.
Darbiniekiem
pakalpojumu
nozarē
ir
nepieciešama iespēja veidot savu darba dzīvi
kolektīvi un izteikt savu viedokli darba vietā.
Labākā garantija, ko piešķir darba dzīvē ir
darbiniekiem un viņu ģimenēm dzīvot cienīgi.
Svarīgi ir minēt, ka šī konference arī atbalstīja
demokrātiju.
Demokrātija darbā un demokrātija sabiedrībā
ir vienas monētas abas puses.
Nozaru koplīgumi ir sabiedrisks labums, un tas
ir
būtiski
demokrātijas
uzturēšanai.
Konference aicināja visus kopīgi censties
stiprināt
koplīgumu
slēgšanu:
valdības,
parlamentus, ES iestādes, darba devējus, NVO
un sabiedrību, arī tāpēc, ka koplīgumi ir
pretinde populismam.

PIECI KOPLĪGUMA PĀRRUNU
MODEĻI EIROPĀ

PĒTĪJUMS PAR DIGITALIZĀCIJAS IETEKMI UZ PASTA
SEKTORA DARBINIEKIEM
Pētījums par digitalizācijas ietekmi uz pasta sektora darbiniekiem
(angļu valodā pagaidām). LSAB PRO galvenais mērķis ir meklēt
veidus darba vietu saglabāšanai un uzlabošanai (ar prasmju
pilnveidi, iekšējo migrāciju u.c.).
Sk. vairāk: https://www.uniglobalunion.org/news/new-study-revealsimpact-digitalization-post-and-logistics-workers?
fbclid=IwAR2hYqR8AO7R0DAHSN4iw8B0O5ZmQ-rKZ7XEbngVhDTrMbFqDsoVuX05ms

Eiropas
Savienībā
pastāv
5
(pieci)
koplīguma pārrunu modeļi:
1) korporatīvais (Ziemeļvalstis),
2) sociālās partnerības (Benilukss valstis);
3) valsts centrētais (Dienvideiropa);
4) liberālais (Apvienotā karaliste);
5) valsts noteiktais koplīguma modelis
(Latvija, Centrāleiropa un Austrumeiropa) Koplīgumu sistēmas Eiropā,
Vairāk: LSAB PRO Koplīgumu forumā un
mājas lapā: https://www.uni-europa.org/wpcontent/uploads/2021/04/CB-Systems-inEurope-EN.pdf
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ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI LSAB PRO
BIEDRIEM, ATLAIDES %

10% atlaide

keefa.lv
20% atlaide

www.dabasdimanti.lv

10% atlaide

15% atlaide

7% atlaide
20% atlaide

SIA "VĪNKALNIEŠI"

Informāciju par akcijām LSAB PRO biedriem skatīties: http://lsab.lv/lv/Biedriem/Iespejas-ar-LSAB-karti
PROMO KODS akcijām, kurām tas nepieciešams, tiks nosūtīts uz e pastu. Akcijas ir paredzētas tikai LSAB PRO
biedriem un kods nav nododams trešajām personām.
Sīkāka informācija pie Elgas: elga1@inbox.lv vai mob. tel. 22367496
LSAB PRO ZIŅAS
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LSAB PRO JUBILĀRI

Sirsnīgi sveicam gaviļniekus !
Vēlam visiem gaviļniekiem veselību,
laimi, mīlestību un panākumus!
Sirsnībā,
Irēna Liepiņa, LSAB PRO prezidente

APRĪLIS

MAIJS

JŪNIJS

Irina Avdeviča
Agita Baide
AntraKokina
Rasma Beitika
Digna Soboļeva
Florijāns Cecerāns
Sandis Mečajs
Guntis Levics

Zenta Kursenkova
Anda Puriņa
Ruta Sadoviča
Līga Anspuka
Daiga Zeltiņa
MarijaBojarinova
Gita Prane
Liudmila Nesterova
Inga Puķīte
Ilona Kāne
Alda Bērziņa
Dainis Žubeckis

Inese Celma
Laila Maļinovska
Ingrīda Grabovska
Iveta Holštroma - Ezerta
Lana Lapkovska
KarīnaSokolova
Aija Daukste
Jānis Tomsons
Armands Austriņš
Maruta Eizentāle

LSAB PRO ZIŅAS
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